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Offentligt ansatte 
 

Færre offentligt ansatte under 
Lars Løkke Rasmussen 

 

Siden Lars Løkke Rasmussen overtog regeringsmagten i sommeren 2015, er der blevet færre 

offentligt ansatte. Der blev også færre offentligt ansatte under Helle Thorning-Schmidts ledelse, 

men kun fordi antallet af arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob faldt. Korrigerer man antallet af 

offentligt beskæftigede for arbejdsløse, som er i offentlige løntilskudsjob, var der faktisk en stig-

ning i antallet af offentligt ansatte på godt 4.000 personer under Helle Thorning-Schmidt, mens 

der under Lars Løkke har været et fald på ca. 6.000 personer. Regeringen planlægger en meget 

lav vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om året. Det svarer til, at den offentlige beskæfti-

gelse i 2025 vil være 16.000 personer lavere end i dag.  

 

af cheføkonom Erik Bjørsted 13. februar 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Fra Lars Løkke Rasmussen overtog regeringsmagten i 2. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 er 
antallet af offentligt beskæftigede faldet. 
 

• Under Helle Thorning-Schmidts ledelse faldt antallet af offentligt ansatte også, men kun 
fordi antallet af arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob faldt. 
 

• Ser man bort fra arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob, var der under Helle Thorning 
Schmidts ledelse faktisk en stigning i antallet af offentligt ansatte på godt 4.000 perso-
ner, mens der under Lars Løkke Rasmussens ledelse har været et fald på ca. 6.000 per-
soner 
 

• Den nye VLAK-regering planlægger en beskeden vækst i det offentlige forbrug på kun 
0,3 pct. om året. Det er kun det halve af den vækst, der kræves, for at serviceniveauet pr. 
bruger kan holdes nogenlunde uændret. Den lavere vækst svarer til, at der i 2025 vil 
være ca. 16.000 færre offentligt ansatte i forhold til i dag.   
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Færre offentligt ansatte under Lars Løkke Rasmussen 

Siden Lars Løkke Rasmussen overtog regeringsmagten i 2. kvartal 2015, er der blevet næsten 8.000 

færre offentligt ansatte (korrigeret for sæsonudsving). Det fremgår af figur 1, som er lavet på baggrund 

af Finansministeriet. 

 

Som det fremgår af figur 1, blev der under Helle Thorning-Schmidts ledelse også færre offentligt ansatte. 

Fra Helle Thorning Schmidt overtog ledelsen i 3. kvartal 2011 til 2. kvartal 2015, blev der således 6.300 

færre offentligt ansatte (sæsonkorrigeret). 

 

Faldet i antallet af offentligt ansatte under Helle Thorning-Schmidt skyldtes dog udelukkende, at der i 

perioden skete et fald i antallet af arbejdsløse, som var i offentlige løntilskudsjob, og som tæller med i 

den samlede offentlige beskæftigelse. 

 

Ser man bort fra de arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob, var der under Helle Thorning-Schmidts ledelse 

faktisk en stigning i antallet af offentligt ansatte på godt 4.000 personer. Det fremgår ligeledes af figur 

1. 

 

Under Lars Løkke Rasmussens ledelse har der til sammenligning været et fald i antallet af offentligt an-

satte på ca. 6.000 personer, når man ser bort fra arbejdsløse i offentlige løntilskudsjob.  

 

Figur 1. Udvikling i antal offentligt beskæftigede under Thorning og Løkke 

 

Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving.  Pga. af afrundinger i antallet af offentligt ansatte i svaret fra Finansministeriet, er der små afvigelser i 

forhold til antallet af offentligt ansatte i Danmarks Statistiks statistikbank. Helle Thorning Schmidt (2011q3-2015q2), Lars Løkke Rasmussen 

(2015q2-2016q3) 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet, http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L1/spm/31/svar/1372794/1708827/index.htm 

 

Udsigt til 16.000 færre offentligt beskæftigede i forhold til i dag 

Antallet af offentligt ansatte – hvad enten man ser på antallet med eller uden arbejdsløse i offentlige 

løntilskudsjob – er i dag omtrent på niveau med, hvad det var i 2008, før krisen satte ind. Det fremgår af 

figur 2, der viser udviklingen i antallet af offentligt ansatte fra 2008 og frem. 
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Figur 2. Udviklingen i antal offentligt ansatte 

 

Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L1/spm/31/svar/1372794/1708827/index.htm 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet 

 

Antallet af offentligt ansatte vil efter alt at dømme falde endnu mere de kommende år. I Helhedsplanen, 

som Venstreregeringen fremlagde forud for 2025-forhandlingerne, var der lagt op til en vækst i det of-

fentlige forbrug på 0,5 pct., hvilket var nok til at holde den offentlige beskæftigelse omtrent uændret. I 

det nye regeringsgrundlag er der imidlertid kun lagt op til en vækst på 0,3 pct. om året i det offentlige 

forbrug. 

 

Det betyder, at den offentlige beskæftigelse i 2025 forventeligt vil blive reduceret med 16.000 personer 

i forhold til i dag. Det fremgår af et svar fra Finansministeriet, hvis tal er gengivet i tabel 2. I fuldtidsbe-

skæftigede svarer tallene til 13.000 færre offentligt beskæftigede. 

 

Tabel 2. Konsekvens for off. beskæftigelse med en vækst i off. forbrug på 0,3 pct. 

1.000 personer  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fuldtids- 
beskæftigede 

0 -2 -4 -5 -8 -9 -10 -12 -13 

Personer  -1 -2 -4 -6 -9 -10 -12 -14 -16 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet, http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/123/svar/1373286/1709683.pdf 

 

Risiko for ringere offentlig service 

Væksten i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om året er det halve af den vækst, der isoleret set skal til for, 

at det offentlige udgiftsniveau pr. bruger kan holdes uændret. Den demografiske udvikling med flere 

ældre, børn og flygtninge tilsiger isoleret set, at det offentlige forbrug skal øges med 0,6 pct. om året, 

for at det offentlige serviceniveau pr. bruger vil være omtrent uændret. 

 

Med den lave vækst, regeringen planlægger i det offentlige forbrug, er der stor risiko for, at den offentlige 

service bliver forringet. Samtidig med, at der bliver færre offentligt ansatte til at sikre den offentlige ser-

vice, forventes der at komme markant flere brugere af den offentlige sektor – bl.a. 195.000 flere indbyg-

gere over 75 år.  
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Hvis den offentlige service forringes, kan det også have negative konsekvenser for økonomien.  

 

IMF har for nyligt vist, at der er positive effekter på velstanden af børnepasning, ligesom det er veldoku-

menteret, at uddannelse er med til at løfte produktiviteten og velstanden i samfundet.  

 

Finansministeriet har i 2011 tillige vist, at det højere uddannelsesniveau i befolkningen historisk har væ-

ret med til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

   


